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 Des del seu començament en desembre de 2008, el projecte « Aliments i 
solidaritat », promogut per l’Associació d’Antics Alumnes de Montesió, ha tingut en 
compte els infants. 
 
 La finalitat primera del programa és proporcionar un ajut alimentari a famílies 
que es troben en dificultats econòmiques, però tot d’una es varen fer presents els fills i 
filles dels nostres beneficiaris que molt sovint acompanyaven els seus pares i mares a 
fer l’entrevista o a recollir la bossa, que borinaven pel nostre local, i en algunes ocasions 
feien d’intèrprets si els seus majors no s’expressaven prou bé.  
 
 La primera cosa que vam fer, un cop consolidada l’entrega d’aliments, va ser 
crear un armari solidari amb roba infantil fins a dotze anys. Les seves tasques son la 
recollida, reciclatge, reparació, neteja, classificació i distribució de roba. Centenars 
d’infants s’han beneficiat d’aquest servei. Una prestació suplementaria és la preparació 
de “senalletes de nou nat” que lliurem a les dones que estan a punt de ser mares. 
Embolicades en paper de cel·lofana simbolitzen el que és un dels nostres valors 
principals: el tracte digne a les persones, a les mares que aniran a l’hospital mínimament 
equipades per donar al seu fill o filla la benvinguda que toca a aquest món, malgrat les 
dificultats.  
 
 Tot d’una que vam poder, vam començar a comprar llet de continuació, cara i 
moltes vegades fora de l’abast de les famílies beneficiàries, però necessària per a evitar 
diarrees i garantir el creixement sà dels infants.  
 
 I des de 2009 venim celebrant els Reis amb l’entrega de juguetes. El taller de 
juguetes els recicla, repara i ordena per la seva distribució. El dia de Reis és un dia de 
festa. Volem evitar, en la mesura del possible, la rigidesa de la coa, les cares tenses a 
l’espera de la bossa d’aliments. En 2012 vam repartir juguetes a vuit-cents nins i nines. 
Hi va haver pallassos, berenar, carrossa dels reis  que van arribar en galera, i música al 
carrer que es va haver de tallar per aquesta ocasió. Enguany ja tenim centenars de 
juguetes preparades en bosses de paper amb el codi que identifica la família receptora.  
 
 Finalment, el mes de setembre, en col·laboració amb les Cooperatives 
d’Ensenyament i altres entitats, hem organitzat la campanya “Motxilles solidàries” que 
ha facilitat l’inici de curs a dos-cents nins i nines als quals s’han proporcionat quaderns, 
llapisses i altre material escolar dins la corresponent motxilla.  
 
 Infants, roba, juguetes, escola. Tot això forma part essencial del nostre projecte 
com, malauradament, forma part integrant d’aquesta crisi que ja fa tants d’anys que 
dura.  
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